
ornitologia e observação de aves

DIRETRIZES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

A Revista Uru  aceita para publicação artigos autorais, que apresentem textos de divulgação científica 
na área de ornitologia e observação de aves. 

A seleção dos artigos para publicação tem como parâmetro a sua contribuição à temática, dentro da 
linha editorial da revista. Constituem pontos fundamentais também a relevância do tema ou do 
tratamento dado ao assunto, a consistência teórica, a linguagem e a qualidade do texto. Serão aceitos 
para publicação textos publicados em português, que utilizem de linguagem acessível ao público geral.
 
Formato: os textos devem ter no máximo 4 páginas, incluindo imagens, referências e notas; devem ser 
salvos no formato Word. Importante: é ideal que os artigos contenham imagens, ilustrações ou 
referências para produção da(s) ilustração(ões) por nossa equipe, uma vez que a revista é uma 
publicação ilustrada.

Figuras: (fotografias, imagens, gráficos, tabelas, etc.) devem ter resolução mínima de 300 DPI, ser 
legendadas, com fonte/créditos do autor, e ter demarcado no texto o local de inserção. Os arquivos 
devem ser enviados separados como anexos. Nossa equipe avaliará a necessidade de adaptar esses 
conteúdos à estética da revista.

Nomenclaturas: Todas as aves mencionadas nos artigos deverão ser identificadas por seu nome 
popular (ou vernárculo técnico) e científico, para tal, recomendamos adotar a padronização seguindo a 
Lista das aves do Brasil do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO) de 2021. 

CONDIÇÕES PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS

Os artigos encaminhados serão avaliados por dois integrantes da nossa equipe. Os processos de 
avaliação e seleção têm como critérios: as normas estabelecidas para a submissão de artigos; a 
relevância do tema tratado; a consistência teórica, a originalidade, a linguagem e a qualidade do texto. 
Os textos submetidos são revisados pela equipe da Revista Uru e classificados em aceito, aceito com 
restrição e não aceito. Os trabalhos aceitos com restrição serão devolvidos aos autores para as 
modificações solicitadas. Os autores terão o prazo máximo de dez (10) dias para reenviar o texto alterado 
para aprovação.
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